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Aan de Raad, 
1. Inleiding 
De provincie Noord-Brabant heeft in 2016 onderzocht of in de gemeente Steenbergen de 
handhavingsdocumenten tijdig zijn vastgesteld, actueel zijn, kwalitatief in orde en of de gemeenteraad 
over deze documenten is geïnformeerd. De bevindingen en verbeterpunten zijn verwoord in een brief, 
welke uw raad ter kennisname aantreft. 

2. Achtergrond 
De Wet revitalisering generiek toezicht, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het Besluit 
omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële richtlijn omgevingsrecht (Mor) regelt dat de provincie 
interbestuurlijk toezicht houdt op de uitvoering van wet- en regelgeving ten aanzien van het 
omgevingsrecht door gemeenten en waterschappen. Van alle Brabantse gemeenten is zowel de 
tijdigheid, de actualiteit en op een aantal punten de kwaliteit van de handhavingsdocumenten beoordeeld, 
alsmede of de gemeenteraden over deze documenten zijn geïnformeerd. 

3. Overwegingen 
De provincie is van oordeel dat de gemeente Steenbergen ten aanzien van het beleid en de uitvoering 
van het omgevingsrecht gedeeltelijk voldoet. De handhavingsdocumenten sluiten goed op elkaar aan. 
Om de beleidscyclus rond te krijgen wordt aangeraden de verbeterpunten toe te passen en de 
koppelingen te maken. Hieronder zijn de verbeterpunten opgesomd, waarbij is aangegeven wat hier mee 
gedaan is. 

Verbeterpunten 
Beleidsplan 

Maak de doelstellingen SMART en koppel hier meetbare activiteiten aan. 
Koppel de methodiek en instrumenten direct aan de gestelde doelen. 

De provincie heeft het huidige handhavingbeleidsplan 2012-2016 beoordeeld. Inmiddels hebben wij 
besloten een nieuw handhavingbeleidsplan 2017-2020 vastte stellen, waarin de verbeterpunten zijn 
meegenomen. In hoofdstuk 4 zijn de doelen en de activiteiten die de gemeente reeds uitvoert en gaat 
uitvoeren om deze doelen te bereiken, beschreven. Ook is de methodiek beschreven om te bepalen in 
hoeverre de gestelde doelen ook daadwerkelijk worden bereikt. In 'bijlage 4 Overzicht indicatoren' van het 
beleidsplan zijn de primaire en secundaire doelstellingen schematisch weergegeven, met hier achter de 
meetbare indicatoren. 



Tijdens de jaarlijks uit te voeren evaluatie van het uitvoeringsprogramma wordt aan de hand 
van de vastgestelde meetbare indicatoren bepaald in hoeverre is bijgedragen aan het bereiken van de in 
dit handhavingsbeleid geformuleerde doelen. Deze evaluatie wordt vastgelegd in een evaluatieverslag 
(jaarverslag handhaving, vanaf 2017). Indien blijkt dat er indicatoren niet werkbaar zijn of ontbreken, dan 
zal dit worden aangepast. 

Uitvoeringsprogramma 
Koppel de methodiek en beschreven instrumenten aan de doelstellingen. 
Maak inzichtelijk welke verbeterpunten zijn meegenomen uit het vorige evaluatieverslag in het 
uitvoeringsprogramma. 

Ook hier heeft de provincie het uitvoeringsprogramma beoordeeld, dat gebaseerd is op het 
handhavingbeleidsplan 2012-2016. In het uitvoeringsprogramma 2017, welke door ons is vastgesteld, is 
in de inleiding ingegaan op deze verbeterpunten. De doelstellingen zijn SMART omschreven en de 
hieraan gekoppelde activiteiten zijn zo concreet mogelijk vermeld. In het uitvoeringsprogramma 2017, dat 
is gebaseerd op het nieuwe handhavingbeleidsplan 2017-2020, is rekening gehouden met 
verbeterpunten uit het vorige evaluatieverslag, dat dateert van 2016. 

Evaluatie verslag 
Concretiseer de uitgevoerde activiteiten en koppel deze aan de gestelde doelen. Beschrijf op 
welke wijze de activiteiten aan het resultaat, het behalen van de doelstellingen, hebben 
bijgedragen. 
Neem verbeteracties expliciet op in het jaarverslag en beschrijf deze verbeteracties SMART. 

Zoals hiervoor reeds is aangegeven, zijn de verbeterpunten verwerkt in het beleidsplan 2017-2020 en het 
uitvoeringsprogramma 2017. In het evaluatieverslag over 2017, dat begin 2018 wordt opgesteld, zal 
aangegeven worden wat de resultaten zijn van deze verbeteracties en welke andere verbeteracties 
eventueel nodig zijn. 

4. Middelen 
Om de gestelde doelen te bereiken hebben wij besloten om de capaciteit van de toezichthouders Wabo 
en Handhaving tijdelijk uit te breiden en het budget voor de werkzaamheden van de OMWB te verhogen. 
In de perspectiefnota 2017 zal uw raad voorgesteld worden om hiervoor eenmalig budgetten beschikbaar 
te stellen ten laste van de algemene reserve. Hierover wordt uw raad nader bericht in een separate 
raadsmededeling over de vaststelling van het Handhavingbeleidsplan 2017-2020, het 
uitvoeringsprogramma handhaving 2017 en het jaarverslag handhaving 2016. 

5. Risico's 
Het interbestuurlijk toezicht houdt in dat de provincie kan ingrijpen indien taken niet naar behoren worden 
uitgevoerd. Deze taken kunnen dan door de provincie overgenomen worden, wat uiteraard niet wenselijk 
is. 

6. Communicatie/Aanpak 
Binnen drie maanden na verzending van de brief van de provincie, in casu voor 30 april a.s., dient de 
gemeenteraad geïnformeerd te worden over de bevindingen, de wijze waarop en de termijn waarbinnen 
uw college de betreffende verbeterpunten gaat uitvoeren. 
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Dit gelet op de wens van de wetgever om de controlerende rol van de raad in de horizontale 
verantwoording te versterken. Middels deze raadsmededeling, welke in afschrift eveneens naar de 
provincie dient te worden gestuurd, voldoejvwtTaan dit verzoek. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, 

Jongh, RA 

de burgemeester 

Belt, MBA 
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